Ett medlemskap,
oändliga möjligheter

Vi har fått många nya affärskontakter och
samarbeten och får ständigt information
om nya möjligheter inom området.
Programmet stöttar helhjärtat.
Lena Killander, Applied Nano Surfaces

”

Det som gynnat mig och mitt företag
har varit synlighet inom grafenområdet,
både nationellt och internationellt.

”

Fredrik Sahlén, ABB

Ta ditt engagemang till nästa nivå.
Bli medlem i landets bredaste, största,
mest uppdaterade nätverk inom grafen.

För att godkännas som medlem i SIO Grafen behöver du arbeta med tillverkning,
användning, forskning eller utveckling av grafen eller andra 2D-material. Du behöver
också ha intresse av och vilja bidra till våra mål och långsiktiga effekter. Att bli medlem
är kostnadsfritt och lika attraktivt för industri och akademi som institut. Medlemskapet
gäller svenskregistrerade juridiska organisationer.

Vill du och ditt företag fortsätta hitta träffsäkra lösningar på
framtidens grafenutmaningar tillsammans med oss?

Vi vill hitta lösningar på framtidens granfenutmaningar tillsammans med dig och ditt
företag. För det är bara tillsammans som vi kan adressera kvalitetsutmaningarna inom
vårt materialområde och bidra till att nya framgångsrika produkter tas fram.

Just nu uppmuntrar vi dig som projektdeltagare att bli medlem i SIO Grafen, ett medlemskap
som kan ha stor betydelse för dig och ditt företag. Som medlem är du med och påverkar
programmets inriktning. Och vi ser till att ditt engagemang syns.
Med rösträtt på vår årsstämma, möjlighet att väljas till styrelseuppdrag och med ditt
företags logotyp på vår webbplats blir du en del av SIO Grafens ekosystem där du är med
och sätter agendan för vad som är möjligt att åstadkomma med hjälp av grafen. I dag,
i morgon och under lång tid framöver.

Våra effektmål
Till 2030 vill vi att grafen ska vara:
•
•
•
•

Ett svenskt styrkeområde.
Ett material med stark tvärsektoriell samverkan.
Vars tillverkning är stark i Sverige.
Och som stöttar omställningen till ett hållbart samhälle.

Vår vision är att Sverige år 2030 skall vara ett av världens främsta länder på att utveckla
och använda grafen för att säkerställa industriellt ledarskap. Genom att bli medlem
i SIO Grafen kan vi nå dit tillsammans.

1 kg =

Slottsskogen
(137 hektar)

Vi tar
framtidens
material från
labbet till
industrin

Scanna QR-koden och ansök
om ett medlemskap hos oss!

Upplev möjligheternas material.

Bli medlem i SIO Grafen.
Följ med oss på vår resa mot en framtid som är

Hållbar

Transparent

Fjäderlätt

Superstark

Konkurrenskraftig

Spännande

Utmanande

Innovativ

Värmeledande

Multifunktionell

Läs mer om vårt arbete på
siografen.se
Följ oss på

